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Inopdrachtvan deStichtingvoor deLandbouw inde
Prov.Moord-Eollaad werd eenbodemonderzoek ingesteldin
deontgonnenVeenderijEendracht tussenAmsterdam en
Halfweg.
Het doelwasna tegaanwelkegeschiktheid deze
grondenzoudenhebbenvoorgebruik alsakkerland,grasland envoordetuinbouw.
Hetveldwerk werd onderonzeleidinguitgevoerd door
deopzichter IeklasW.v.d.Knaap,geassisteerd doorde
karteerderJ.vanPaasen.
Develdopnamewerd gemaakt inde2ehelftvanApril
endeeerstehelftvanHei1952bijdroog,,winderigvoorjaarsweer.Het onderzochte gebied isca200hagroot.Er
werden ca3profielboringen perhaverricht.
Eentweetal percelenwarenreedsonderzocht doorde
Proeftuin Sloten.Degegevenshiervan werden onswelwillend beschikbaar gesteld doordeRijkstuinbouwconsulent
teAmstelveen,IrG.W.vanderHelm,dieookhettuinbouwkundig deelvanditrapportheeft doorgezien.Zijnassistent,deheer J.Bruyns,isenigekerenmee geweestvoor
detuinbouwkundigebeoordelingvandegronden.
YandeHederlandseHeideMij.,diedeontginningswerkzaansnedenuitvoerde,werd allemedewerkingontvangen.
DeopzichterTh.NietersteHalfweg,kon©asherhaaldelijkwaardevolle inlichtingenverschaffen.
Het onderzoekzelfwasniet eenvoudig,doordatde
grond indegehele poldertijdensdeontginningisgediepspit,waardoor denatuurlijke profielbouw isverstoord.Reedsopkorte afstandkunnenaanzienlijkever-

schilleninhetbodemprofieloptreden.Eengrootdeel
van degegevens iadaarom puntsgewijs inkaartgebracht,
aangezien devlaksgewi^zekartografische voorstelling
hieralleeneengeschematiseerd beeldkangeven.

Vageningen,Juni1952.
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.Baalgeaeaebodeagesteldlsaid.

ôeraproakelijkbesteaddeTeeaderijgéfc-dffaeatal*:vees-.
groad,die«ichtoteakele»etersdieptevoortsettees-ras-ate
opoudeseeklei»Tijde«»deeerstewereldoorlogis*<•$de
verveniagbegonnen,Sadeverveaiagbleefeeaaoaplesrgraade
a
achter»etveearibbels,desg.legakkersterbreedtevani
8meter,eveavijdigaaadevoormalig©perceleriag,gaeafceidea
doorultgeveeadestrokenterbreedtevaa± 23 »oter,waarvan
deboveagroadbestoadait20à40cabaggerofaeeraoiarustead
opoudeseeklei.Doordatdeaeoudeseekleigroadea steedsosdey
watergelegeahaddeawasheteeaslappetotaepigesabstantie.
Deovargaagvaahetveeaaaardeaadeaeekleiwerdveelalgevormddoortamelijkavareklei«etveelorgaaische?•*•**>•*»
vooraa&elijkiadevormvaawortels.Boerd«*eiateaaievebeworteliagisdeselaaggeleidelijk oatkalkteadaaroftaukalkarm.Overigensisdeprofielopbouwzeerverschilleed«
Iade2ewereldoorlogishetaogaaawesigeveeaiahet
westelijk4eelvergravea.Iaaiddelawerd ia19|B»etdaaat~
ginniagvaadepolderbegeaaea.Belaatstgereedgekoaea
percelsasijathaaseakelejareaiacultuur.Seoatgi&siagswerkaaaabedea«ijathaaspractisohvoltooid.
Dethaasaaawesigegroadeasijatot1.60à1.Ô0 mdiepgespit,draiaagewerdaiettoegepast.Sieuwesleteaverdeagegraven.Eakelewegeaverdeaaaagelegd.Depolderwordtthaas
beaaleadooreeagemaal,dataandeOsaorperwegie.^elegea»
letoostelijk deelvaadepolderie rm&a öpgespotea«et
saadeasaldieaeaalsbouwterreia.
Eeakaart,aaageveadedeoudeeaaieaweverkaveliagstoestaad,deterreiahoogtet.o.v.H.A.P.,deaoogteligglagvaa
dekleit.o.v.S.A.P.,dediktevaa debaggerlaage&dadikte

-2vandebovengrond (toestandvdórdsdroogmaking)berust in
hetarchiefvandeNederlandseHeideMij«Enige afdrukken
hiervonverdenonswelwillend terbeschikking gesteld.
Hetwestelijk deellag oorspronkelijkaanderandvanhet
waddenlandschap enbestaatuit sllbhoudende zandgronden,die
bedekt warenset eendunlaagje zaveligmateriaalmetweinig
organische resten.Dezewadvlaktewerd omgevendoor eenkvelderlandschap,bestaande/uitkronkelendekreekbeddingenmetdaar
langskalkrijke zaveligeafzettingen,slechts bedektmeteen
dunontkalkt overgangslaagje.Verdervandekreek afwerddit
laagje dikker enevenals deondergrond gwaarder.
Inhet oostelijk deelbevond zich eenongeveernootdzuidlopende oudere afzetting,diezichkenmerkte dooreen
dikke laagkalkarmmateriaal,datviakalkhoudend pasopgroteredieptekalkrijkwerd.
Laterishetveenvandelegakkersofweloverdegehele
oppervlakteverdeeld ofafgevoerd terversterking vandedijk
oftotturfvergraven.Hierdoor iseropde eneplaatsmeer
veen achtergebleven danopde andere.Dezegrondenhebben daarnaeendiepe grondbewerkingondergaan,waarbijhetv«enbedekt
werdmet eendikkere ofdunnere laagzavelofkleiuitdeondergrond.Naar dediktevan dit dekkanhetgebied globaalin
3delenworden gesplitst,n.1.:
1.Denoordwesthoek bsestaandeuiteendikdekmet slechts weinigveen in deondergrond•Dezwaartevandebovengrond
looptuiteenvanzand totklei* Debouvvoor isoveralkalkrijk.
Het profielziet erongeveeralsvolgtuit:
0 -40ctagrijze,vrijstevigekalkrijke grond,uiteenlopend vanzand totvrijzwareklei
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Dezandige enzavelige grondenworUennaar
benedenveelal iets zwaarder.Hethumusgehalte
iszeerlaag.
40-60cm

grijze,zepige,kalkrijke fijnzandigeklei,
vaakvermengdmetzavel.

éo-90cm

grijze,zepigeklei,vaak»etveelvortelresten,kalkloos,somskalkhoudend

> 90cm

scherpe overgangnaarzeer donkerveraardveen,
vaakmet restenvanheide -wolle,-graswaaronder
somsondieper dan125cmdeoorspronkelijkeniet
bewerkte ondergrond werdaangetroffen.
Dezebeschrijving isalszeerglobaalbedoeld,
dochgeeft degemiddelde opbouw goedweer.

2. Denoordoosthoek diezichonderscheidt vandenoordwesthoek
door eendunner dek eneendikkereveenlaag.
Profielbeschrijving:
0 -35em

zwarezavelofkleimetuiteenlopeadkalkgehalte,ietshumeus.

35->125ca aanvankelijk zeerdonkersterkveraardveen,
naarbenedenveelalbruinerwordend,somsgemengdmetkleibrokken,dieveelalzuurzijn.
3. Dezuidpunt,waarvanhet profieldirectnadediepegrondbewerking erongeveeralsvolgtuitzag:
0 - 20cm ietshuaeuze,kalkrijke.totkalkhoudendeklei
20-100cmzeerdonker sterkveraard,somsenigszins
brokkeligveen,vaak»etrestenvanheideen
wollegras.
100->125cmzepigezavelofklei,meestalkalkrijk.
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Dedieptevan deondergrondkansterkwisselen (70tot
>125cm).Indeloop derjaren Isergeleidelijkmeer
veendoor debovengrond geploegd,zodat dëboven.grond
nu25&40cmbedraagt.Boordèlagewaterstand isdit
veenmeestalverturfd.Debeverkbaarheid iserdoorverbeterd.

~5HoofdgtukII
Debodemtoestanienwaterhuishoudlne
§ i.Debodemtoestand
Doordat degronden tot groter©diepteomgewerktzijn
eneenzeeronregelmatige profielbouwhebben,washebons
onmogelijk eennormalebodemkaart tevervaardigen.Eria
volstaanmethetweergeven vande^profielöpbottVterplaatse
van deboringen toteendieptevan 120cm.Daarnaastzijn
enkelekaartenvervaardigd,waaropeenbepaaldebodemeigenschap schematisch isafgebeeld.
Kaart 1geeft eenschematisch beeldvandezwaartevande
bouwvoor.Hetblijktdatdebouwvoor doorgaans zandiger
isnaarmatehet dekdikker is.Dezandige totsterkzandigegronden zijngemakkelijk tebewerken,daar tegenover
staat,datzegemakkelijkerverstuivenofverslempen.Tevens
herkentmenopdekaartverschillende voormalig© kreekbeddingenaanhet strooksgewijsvoorkomenvanlichtere gronden.
Vanduidelijkekreekruggen isdoorgaansgeensprakebehoudensinhetzuid-oosten,waareenbeddingaaneenzijdegeflankeerd wordt dooreenzaveligekreekrug.
Deoverigekaarten gevenweereenbeadvandetoestand
terplaatsevandeboringen.
Kaart2geeftdegrondsoortaandieopi40cmdieptewerd
aangetroffen,waaruitblijkt datditvoornamelijk zavelof
kleiisdieophetveengeplaatstis.
Inhetzuidenenoostenishetvoornamelijk veen.Hier
endaartreftmeneenmengsel aan,veelalbestaande uitde
zurevèzeligekleiige overgangslaag»etveen.
Kaart 3 steltdegrondsoortvoorop-t 80cmdiepte.Op
dezedieptewordthetzavel-ofkleidekweinigmeeraange-

-6troffen,dochbet veenoverweegt.Eenmengselvankleien
veenkomt ooknogaleensvoor.Opverschillende plaatsen
werd deoorspronkelijke,niet verwerkteondergrond opdeze
diepte reeds aangetroffen,die in dezuidpuntmeestalbestaatuitkalkrijke,zandige,zepigeklei,dienaarbeaedensnelzandigerwordt»
Kaart 4geeft detoestand weerop 120cmdiepte.\Inhet
oostelijk deelbestaat degrond opdiedieptenogpractiseh
overal uitveen.Inhet overige deel,dochvoornamelijk in
dezuidpunt,komt opdezedieptedeoorspronkelijkeondergrondvoor.Dezwaartehiervan isopdezediepte sterk wisselend.Opeenprof
ielenkaartzijnaldezegegevens schematisch
verwerkt,zodathierophet gehele profielafgelezenkan
worden.Voor deduidelijkheid zijnzoveelmogelijk dezelfde
kleurenaangehouden.Alleendekalkrijkdosvandebouwvoor
iserniet laverwerkt.
•Kaart; 3 geeft daaromeeninzichtomtrenthetkalkgehalte
vandebovengrond,waarbij eenindelingisgemaakt inkalkrijk,kalkhoudend enkalkarm, terwijlookaangegeven iswaar
duidelijkherkenbare zureklei (katteklei)ondiep aangeboord
werd.flitditkaartjeblijkt,daterinhet oosteneen
kalkarme strook ligt,vaak geflankeerd door kalkhoudende
gronden temidden vankalkrijkegronden.Hetwestelijk deel
isinzijngeheelkalkrijk.Dekalkarmegronden zijngeleidelijk verbeterd doordeaanwendingvangrotehoeveelheden achulaaarde,zodat deze plaatsenmomenteelveelalniet
meerzosterkopvallen.
Denauwkeurige gegevensvandeprofielboringen,welke
bijditonderzoek zijngedaan,aijnweergegeven,opeenkaart
opschaal 1J250O, waarvanzicheenexemplaar inhet archief
vandeStichtingvoorBodemkarteringte¥ageningenbevindt.

-7§2 DeWaterhuishouding
Dewaterstand indepolder isingesteld opdeeisen,
diebouwlandhieraanstelt.Dezebedraagtal.1à 1%meter.
Nuiseennadeelvandeze polder,datdediepezavelige
grondenmomenteeltopografisch het laagst gelegenzijn,
terwijl deondiepe grondenopveensomswel 1%meteruit
het waterliggen.Hetgevolghiervan is,datvooralhetveen
direct onderhetzavelige ofkleiige dekgeleidelijkmeer
verturft,zodatbijdoorploegen geleidelijk eenmengsel ontstaatvanzavelofkleimet^turf.Doordeklink zullen deze
gronden geleidelijk blijven zakken,zodatuiteindelijkhet
verschil inhoogteliggingkleiner zalworden.Degevolgen
vandeklink zijnhierendaarreeds duidelijk teziendoor
eenongelijke ligging.Het gevolghiervan is,datdelaagten
inhetnatte jaargetijdeveelalversamelbakkeavanoppervlaktewater worden,waardoordezepercelenminder geschikt
zijnvoorwintergewassen.Opverschillende percelen ismen
erdanook toeovergegaan tedrainerenmet takkenbossenoa
eenvlottere afvoervanhetwatermogelijk temaken.Het
drainerenmet aardenbuizenblijkt indezegrondennietgoed
mogelijk door deheterogene,vaakvenigeprofielopbouw.
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Delandbouwkundig«beoordeling
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§1. Beakkerbouw-classificatie
Deakkerbouw-classificatieisvoornamelijkgebaseerd
opdediktevanhetaaveligeen/ofkleilgedekenhet
kalkgehalte vandebouvvoor.
Eriseenindelinggemaaktin:
Klasse-I.Goed geschiktvoorbouwland
Dezegrondenhebbeneendikdekboven^road»et eenbehoorlijkevoorraadkoolzurekalk indebouwvoor.Dezwaarte
vandebovengrond isuiteenlopend vanslibhoudendsand tot
zandigeklei,zelfskomtnogeenstrookje*aadvoor.De
zwaartevan debouwvoorgafgeenaanleidingo«dezegronden
nogverderonderteverdelen.Enerzijdsomdatdeprofielopbouw zodanig is,datmendoorietsdieperteploegend*
bouvvoor opdeaeesteplaatsenwatzwaarderkan»ak«nen
anderzijdsdatdelichtegrondengemakkelijker**b«*w*rkaa
zijn,waartegenover staatdathet gevaarvoorTereIwtiving
enversleapinggroteris.
KlasseII.geschiktvoorbouwland
Deaegronden onderscheidenzichvanfclass*Idooreen
dunnerdek.Dieper ploegenisdoorgaanso?de*égrondenniet
aanteraden,doordat danopverschillendeflaateensurekl*t
naarbovengebrachtkanworden.Degewassen»aïiéSopdeze
grondendoorgaans ondieperwortelen.

KlasseIII.Matiggeschiktvoorbouwland
Hiertoe behorengrondenmeteendundekvaakmetveen
gemengdebovengrond opveen,waarvan debouwvoorveelalniet
meerdankalkhoudend is.Destandvan degewassen opdeze
grondenisplekkerig.
Klaas*IV.Heelmatiggeschiktvoorbouwland
Hiertoezijadegrondenmet eenkalkarmebouwvoor,als»
mede diemet eendunne sterkvenigebovengrond gerekend.Beze
grondenkunnenmomenteelnogaanredelijkeeisenvoldoen,
doch zullengeleidelijkmindervoorditdoelgeschiktworden.
KlasseV. Geschiktvoorgrasland

'

Dezegronden zijnnietomgewerkt enbestaanuit eendikke
laagveengrond,waardoorsebetervoorgras-danvoorbouwland geschikt zijn.Hetbetrefthier eenhogergelegen
perceelveengrond tegendeoostelijke dijk*
Begeschiktheid vandeoverigegrondenvoorgrasland
hetstreife»naareen
isvaakmatig,geziendeprofielbouw en/ émdiepegrondwaterstand.Visselbouwbiedtvelemogelijkheden,ofschoonvooral
inmindervochtige jareneenstagnatie indegnt&greeigedurendedezomerzaloptreden.
Beresultatenvendeakkerbouw-classificatiezijnsamengevatopkaart6.
§2.Betulnbouvclassifieatie
Detuinbouw rondom destadAmsterdamheefttotaande
2ewereldoorlogzijnproductenopdeplaatselijkemarktafgezet.Begronden,waarophetAmsterdamse bedrijf
stjrpatotontwikkeling isgekomen,leendenzichzeergoe4voardezewij-ze
vanafzet.Bitbetreffennl.veengronden,dieheigroteveer»
deelhebben,dat erhetgeheleseizoengeplantengezaaidfc&a
werden,waardoormen instaatwasot»hetgehele jaareenrijke
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verseheidenheidvanproducten inniet tegrotehoeveelheden
aandemarkt tebrengen,mitsmen over eenbehoorlijke
oppervlakte platglasbeschikte.Opdergelijkebedrijven
nemendoorgaans desnelbederfelijkebladgroenten zoals
sla,spinazie,andijvie enpostelein debelangrijksteplaats
in.Inhetwarme jaargetijdeheefthetvervoervandezebederfelijke productenvanuitdegrotetuinbouwcentra grote
bezwaren.Kaast deteeltvanbladgroenten isvooraldeteelt
vansoepgroenten steedsbelangrijk geweest.Hoewelhet
markttuinderswezenalweergeruime tijd tothetverleden
behoort,ishetbedrijfstype sindsdien opdeveengronden
weinigveranderd.Laterzijnookgronden inuitgeveende
polderszoals deAker-endeQsdorperpolder ingebruikgenomenbestaandeuit eendundekzwartevenigegrond opslappe
totzepigeklei,ongeveerovereenkomendemet deprofielopbouw indevoormalige geulenvandeEendraehtpolder.Op
dezegrondenvoldeedhetvanoudsbestaandebedrijfstype
Bindergoed.Overhetalgemeenwerden debedrijvengroter
enminder intensiefbeteeld,terwijlmenzichinvelegevallenopdewitloftrekkerijgingtoeleggen.Dewortels
hiervoor werdendoorgaans opdeklei geteeld.Latertoen
verschillende percelen indeVeenderijEendracht aankwekers
uitgegevenwerden,zijndezegrotendeelsvoordezeteelt
benut.Doordat degrondslagzototaalverschillend isvan
watmengewend was (zandigeklei),wistmenerinhetbeginnogniet goed raadmee.Opverschillende percelen isde
witlofteelt danook overdreven,omdatdezeteelthierop
mindergoedeuitkomstengaf.Geleidelijk zijnerook enkele
kwekers indepoldergekomendie ereenbedrijfvestigden.
Aanvankelijk washet eenzoekennaar dejuistebedrijfsvorm,
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vanthet washunspoedigduidelijk dathetAmsterdamse
bedrijfstype geenkansvanslagenhad.Het type,datmen
ermomenteel aantreft zoumeneengemengd land-entuinbouwbedrijfkunnennoemen*Men treft ereencombinatieaan
vanland-engrove tuinbouwgewassen.Aardappelen vormenvaak
éénvandebelangrijkste gewassen.Veelal wordthet teeltplan20opgesteld,datmenhetwerkzonder vreemd personeel
afkan,daarmenvreestdathetbedrijfandersniet rendabel
is.Delaatste jarenzijnookmeer zavelige totzandigè
gronden inexploitatie gekomen.Dezegrondenzullengeleidelijk beter geschiktwordenvooreenmeerintensieve
bedrijfsvorm,mits erbehoorlijke organische bemestingen
toegediendworden.Dehiergeschetste ontwikkelingsgang
isdegrondslaggeweestbijhet samenstellenvandetuinbouwklassen-kaart.
Eenanderebelangrijke takvandeBederlandsetuinbouw
vormtde fruitteelt,diegrondenverlangtmeteendiepe
bewortelingsmogelijkheid.Voorzoverwekondennagaan
komen indezepolder geengrondenvoordiezichgoed lenen
voordefruitteelt doordeonregelmatige profielopbouwea
hetvoorkomenvanveenlagen.
§?. Detuinbouwklassen-kaart
Uitdeaard derzaakzijnbijdezeclassificatie
anderemaatstaven aangelegd dannormaalgebruikelijk is,hetgeennalezingvanhetvoorgaande duidelijk zalzijn.
Goede enzeergoede tuinbouwgronden komeninhet
onderzochte gebied eigenlijknietvoor.
Srwerd vanuitgegaan,datalleen degrondendiebehoorlijk tebewerken zijninaanmerkingkomenvoorhet
intensieve tuinbouwbedrijf,terwijldezwaarderegronden
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2ichhiermindergoedvoorlenendochwelinmeerdere of
minderemateinaanmerkingkomenvoorhet extensieve tuinbouwbedrijf.
Br isdaarom eenindelinggemaaktin:
Klasse I Matiggeschiktvoor intensieve tuinbouw
*

II Geschiktvoorgrovetuinbouw

" III Matiggeschiktvoor grove tuinbouw
** IV Heelmatiggeschiktvoor grove tuinbouw
KlasseI Matiggeschiktvoor intensieve tuinbouw
Hiertoe zijnallegemakkelijk tebewerkengronden
gerekend uiteenlopend vanzand tot zavel,dienaar beneden
veelalzwaarder wordenenpasopgrotere diepte inveen
overgaan.Bezwarenvandezegronden zijn,datdebovengrondweinigofgeenhumusbevat,zodathetbacterienleven
zeergeringis,alsmededatdegrond plaatselijkwateroverlastkanhebbendoorhet onvoldoendewegzakkenvanhet
regenwater.Bovendien ishet slotennet voorditdoelteruim,
mededaarhet drainerenvandezegrondmetdrainbuizendoor
overal
deonregelmatige ondergrond niet/goedmogelijk blijkten
vaak
mendus/aangewezenisoptakkendrainage.Onderdehuidige
omstandigheden gaat destructuurtengevolgevanhet
stagnerende watergeleidelijk achteruit.Wordt echterde
afwateringsmogelijkheidverbeterd endegrond regelmatig
metorganischemeststoffenbemest danzaldezegrondgeleidelijkbetervoor tuinbouw geschikt worden,hoewelhet
nooit eerste rangstuingrond zalworden.Vooralvoorde
teeltenonderglaszaleenbetere afwateringnodigzijn,
daarhiernaastwateroverlast ookverzoutingvandegrond
kangaanoptreden.
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KlasseII .g-egehiktvoorgrovetttinbouv
Hiertoebehorenzwareaavelgronden,diemoeilijker
tebewerkenzijnendaaromvoorhet intensievetuinbouwbedrijfBinder geschikt zijn.Ditzijn gronden,dievoorde
winter geploegd ofgespitdienen teworden,zodat debouwvoorkandoorvriezendaarhet anders zeermoeilijkisom
inhetvoorjaar eengoedzaaibed tekrijgen.Het spreekt
vanzelf,datdezewerkmethodeslecht pastineen
tuinbouwbedrijf.Zelfsvoorenkele grove tuinbouwgewas8en
b.v.spruitkoollevertditnogbezwarenop.
KlaaseIIIMatiggeschiktvoorgrove tuinbouw
Indezeklassezijn-dekleigronden ingedeeld,die
dezelfdebezwarenhebben alsdeawarezavelgrondendoch
inernstigermate.Somsisenigveendoorgeploegd,waardoor
zeietsgemakkelijkertebewerkenzijn.Doordelagewaterstand isditveenmeestalminofmeerverturfd,evenals de
veenlaagdirectonderhetdek.
KlasseI? geelmatiggeschiktvoor grovetuinbouw
Dézegrondenbestondenuiteendundekklei (+20cm),
datgeleidelijk doorploegenmetveelveengemengd is.Ha
verloopvan jarenzaldezegronduit eendekkleilgveenop
veenbestaan.Dezegrondenzijnmindergeschikt voorhet
extensieve tuinbouwbedrijf,doordatbv.hetveeneennadelige invloed ophetaanzienenvooralopdesmaak vande
aardappelenheeft.Deaardappelenvormenéénvandebelangrijkstegewassenvoorditbedrijfstype.Verderheeft
hetveeneennadelige invloed opdehoudbaarheid vande
verschillende bewaarprodueten,zodatondankedatdeze
grondengemakkelijkertebewerken zijndandavoorgaande
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zijtochminder geschiktzijnvoorhetbedrijfstype,dat
opdezegrondenpast.
Beresultatenvan detuinbouwclassificati© zijnsamengevatopkaart?•
§4éBegrasland-classificatie
Behalve deonder§1,klasseVgenoemdedelenisermomenteelweiniggeschiktgrasland indezepolder*Zoalsreedsop
pag.9werdvermeid,zienwijvoordewisselbouwop practisch
allegrondenmogelijkheden.Dekleiigeveengronden endevenigekleigrondenopveenzoudengoedegraslande»kunnenvormen,
dochdoordelagegrondwaterstanden zaldebodemindezomer
tedroogzijn.Hetveenonder detrovengrondisopveleplaatsenreeds enigszinsverturfd.
Bebeoordelingvandemogelijkhedenvoorgrasland stuit
opdemoeilijkheid,datöpéénperceelnadegehele polder
voordeakkerbouw entuinbouwingebruik zijn,waar-doorhet
makenvaneenvergelijkendestudie onmogelijk wordt.Hierdoor
hebbenwijervanafmoeten zieneenspecialegraslandklassenkaartsamentestellen»
§5» ^akeleslotopmerkingen
Invele percelenindezepolderkomenplekkenvoor,waar
degroeivan degewassenslechter isdan elders.Allerleioorzakenzijndaarvooraantewijzen,b.v.plaatselijkslechte
ontwatering, structuurbederfdoorgrondbewerking innatte perioden,vastrijdenvandegrono doorwagensentrekkers,onregelmatigheden indeontginning.
Veelalzullen dezeplekken,voor3overzijnietberusten
opeenvan deomgeving geheelverschillende profielbouw,in
deloopderjarenverdwijnen.Menkanditbijv.waarnemendoor
dereedslanger ingebruik zijnde percelentevergelijkenmet
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Debesestingstoestand laatplaatselijk ooknog tewensenover,
Aanbekalkingendientextraaandacht tewordenbesteed.Indit
verbandwijzenwijop degunstige resultaten,dieopvele
plaatsenmet schuimaardeverkregenzijn*

f t
1

-t6-

Conclusies

Hetbodemonderzoek indeontgonnenVeenderij"Eendracht*
leidt totde conclusie,datverreweghetgrootste deelvan
deze polderuit grondenbestaat,welkegoed geschikt ofgeschiktzijnvoor bouwland.Zoweldeprofielbouw als degrondwaterstandmaken,datervoorgrasland slechts beperkte mogelijkheden zijn.
Voorkunstweide zijndemogelijkheden groter.&enperceel
veengrond aandeoostelijke dijk isgeschiktgrasland*
De tuinbouwkundigemogelijkheden2ijnbetrekkelijk gering*
Voor deintensieve groenteteelt liggenerinde toekomst misschien
enkelemogelijkhedenoplichte gronden indewestelijkehoek.
Jarenlangebemesting metorganischemest enhet intensiveren
vandewaterafvoer zijn echternoodzakelijke maatregelen.Voor
degrovetuinbouw,uitgevoerd in combinatiemetakkerbouwgewassen,zijn ernogwel enkelemogelijkheden.

